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Σμήματα Γ1 και Γ3 

ΠΡΩΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ

Τπεύθυνη καθηγήτρια 

Βαταντζή Μαρία



ΑΣΤΥΗΜΑ



ΣΑΟΤ



ΚΕΦΟΤ



ΔΡΑΕ



ΣΑΟΤ – ΚΕΨΟΤ - ΔΡΑΕ

 Για να δώςεισ πρώτεσ βοήθειεσ πρέπει:

 Να ϋχεισ ψυχραιμύα και γνώςεισ

 Να φροντύςεισ για την αςφϊλεια την δικό ςου και 
του θύματοσ

 Να εκτιμόςεισ ςωςτϊ την κατϊςταςη του θύματοσ

 Να καλϋςεισ το 166 (αν χρειϊζεται)



Τι είναι οι πρώτες βοήθειες

Η αρχική βοήθεια ή περίθαλψη πριν την εμφάνιση 
ασθενοφόρου ή γιατρού



Όσα φέρνει ἡ ώρα ...» λέει η λαϊκή σοφία 



ΤΗΛΕΦΩΝΑΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 Κϋντρο Άμεςησ Βοόθειασ                    166

 Πυροςβεςτικό Υπηρεςύα                     199

 Αςτυνομύα                                                100

 Κϋντρο Δηλητηριϊςεων              2107793777

 Νοςοκομεύο Νϊουςασ                  2332059100



1.   Καλώ το 166

2.   Αναφέρω με ςαφήνεια

- Ποιο εύναι το πρόβλημα

- Που ϋγινε

- Πότε ϋγινε

- Πόςοι εύναι οι τραυματύεσ

3. ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΩ ΠΡΩΣΟ ΣΟ ΑΚΟΤΣΙΚΟ 



ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ



ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤΛΙΚΟ

 Οξυζενϋ

 Καθαρό Οινόπνευμα

 Ιώδιο ( Betadine)

 Αλοιφό για εγκαύματα

 Αλοιφό για τςιμπόματα εντόμων

 Παυςύπονα - Αντιπυρετικϊ



ΕΠΙΔΕΜΙΚΟΤΛΙΚΟ

 Βαμβϊκι

 Γϊζεσ αποςτειρωμϋνεσ

 Επύδεςμοι

 Λευκοπλϊςτ

 Τραυμαπλϊςτ

 Χϊνζαπλαςτ

 Νϊρθηκεσ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 Θερμόμετρο 

 Ψαλύδι

 Γϊντια μιασ χρόςησ



ΠΡΟΟΥΗ

 Δεν παύρνουμε φϊρμακα χωρύσ αιτύα

 Ελζγχουμε τθν θμερομθνία λιξθσ των φαρμάκων

 Παίρνω φάρμακα μόνο με ςυνταγι γιατροφ



ΠΟΛΛΑ ΑΣΤΧΗΜΑΣΑ

ΕΙΝΑΙ ΟΒΑΡΑ ΚΑΙ 
ΚΑΣΑΛΗΓΟΤΝ 

Ε ΟΒΑΡΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

΄Η ΘΑΝΑΣΟ



ΕΓΩ ΠΡΟΕΧΩ ΣΟΝ ΕΑΤΣΟ ΜΟΤ

 ΕΓΩ ΠΡΟΕΧΩ ΣΟΝ ΕΑΤΣΟ ΜΟΤ



ΣΟ ΔΡΟΜΟ

ΛΑΘΟ                                                        ΩΣΟ                        



ΣΟ ΔΡΟΜΟ

ΛΑΘΟ                                                        ΩΣΟ                        



ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΘΟ ΩΣΟ



ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΘΟ ΩΣΟ



ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΘΟ ΩΣΟ



ΣΗΝ ΣΑΞΗ

ΛΑΘΟ ΩΣΟ



Τύ κϊνουμε ςε 
περύπτωςη 

ϋκτακτησ ανϊγκησ



ΥΣΤΠΗΜΑΣΑ

 Α.  ΜΩΛΩΠΕ ΚΑΙ ΠΡΗΞΙΜΑΣΑ

 Βάηουμε τον τραυματιςμζνο να κακίςει άνετα και 
ςθκώνουμε το τραυματιςμζνο μζλοσ.

 Πάνω ςτθ μελανιά τοποκετοφμε κρύα κομπρέςα  για 
15 λεπτά. 

 ΠΡΟΟΧΗ:  Δε βάηουμε ποτζ πάγο απευκείασ πάνω 
ςτο δζρμα, προκαλεί ζγκαυμα.



Β. ΣΡΑΜΠΟΤΛΗΓΜΑ-ΔΙΑΣΡΕΜΜΑ

 1. Βϊζουμε τον τραυματιςμϋνο να καθύςει ϊνετα 
και ςηκώνουμε το τραυματιςμϋνο μϋλοσ.

 2. Πϊνω ςτη μελανιϊ τοποθετούμε κρύα 
κομπρέςα ό παγοκύςτη .

 3. Τυλύγω με βαμβϊκι και δϋνω με επύδεςμο το 
τραυματιςμϋνο μϋλοσ.



Γ. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

 Πιϋζουμε με γϊζα ό μαντύλι ό την παλϊμη μασ πϊνω 
ςτην πληγό για 10 λεπτϊ.

 Ξαπλώνουμε τον τραυματύα και υψώνουμε το 
τραυματιςμϋνο μϋλοσ. 

 Δϋνουμε την πληγό με επύδεςμο

 Μεταφϋρουμε τον τραυματύα ςτο νοςοκομεύο αν 
ςυνεχύζεται η αιμορραγύα.



Δ. ΠΛΗΓΕ

 Πλϋνουμε την πληγό με νερό.

 Καθαρύζουμε την πληγό με οξυζενϋ με γϊζα από μϋςα προσ τα ϋξω.
 Απολυμαύνουμε την πληγό με ιώδιο-Betadine.

 Καλύπτουμε την πληγό με χϊνζαπλαςτ ό αποςτειρωμϋνη γϊζα ό 
αν χρειϊζεται τη δϋνουμε με επύδεςμο.

 ΠΡΟΟΧΗ:   ΌΧΙ Βαμβϊκι

ΌΧΙ Οινόπνευμα ςε ανοιχτϋσ πληγϋσ

ΠΟΤΕ δεν αγγύζω το τραύμα με τα δϊχτυλα μου

 Τα  παραπϊνω τα επαναλαμβϊνουμε 3 φορϋσ το 24ωρο ώςπου να 
επουλωθεύ η πληγό.



ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ

 Βϊζουμε το παιδύ να καθύςει με το κεφϊλι μπροςτϊ.
 Πιϋζουμε με δεύκτη και αντύχειρα τα πτερύγια τησ μύτησ 

για 10 λεπτϊ.
 Ενώ ο αςθενόσ κρατϊ τη μύτη του τοποθετούμε κρύα 

κομπρϋςα ςτο μϋτωπο του.
 Μόλισ ςταματόςει η ρινορραγύα καθαρύζουμε με χλιαρό 

νερό το ςτόμα και τη μύτη.
 Τοποθετούμε μύα γϊζα ςτη μύτη.
 ΠΡΟΟΧΗ: Δε φυςϊμε τη μύτη. Αν η ρινορραγύα 

επιμϋνει μεταφϋρουμε τον αςθενό ςτο νοςοκομεύο.



ΕΓΚΑΤΜΑΣΑ

 Αφαιρούμε ότι ςφύγγει

 Καλύπτουμε το ϋγκαυμα με γϊζα ό καθαρό ςτεγνό πανύ ( όχι 
χνουδωτό )

 Δροςύζουμε το ϋγκαυμα με κρύο νερό για 10 λεπτϊ τουλϊχιςτον.

 ΠΡΟΟΧΗ: Δεν χρηςιμοποιούμε βαμβϊκι.

Δεν αγγύζουμε το ϋγκαυμα και δεν ςπϊμε τισ 
φουςκϊλεσ που   δημιουργούνται. 



ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΗ

 Τηλεφωνώ ςτο κϋντρο δηλητηριϊςεων 

 Τηλϋφωνο : 2107793777

 Ακολουθούμε τισ οδηγύεσ που μασ δύνουν από το 
κϋντρο δηλητηριϊςεων και μεταφϋρουμε το θύμα 
ςτο νοςοκομεύο.



ΗΛΕΚΣΡΟΠΛΗΞΙΑ

 Κλεύνω το γενικό διακόπτη. 

 Απομακρύνω με ϋνα ξύλο ό ϊλλο μονωτικό υλικό 
το θύμα από την πηγό ηλεκτριςμού.

 Ζητώ βοόθεια και μεταφϋρουμε το θύμα ςτο 
νοςοκομεύο.



ΣΙΜΠΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΑΓΚΩΜΑΣΑ
Α. ΤΣΙΜΠΗΜΑ  ΑΠΟ ΣΦΗΚΑ-ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΟΥΝΟΥΠΙ

Προςπαθούμε να βγϊλουμε το κεντρύ, ξύνοντασ ελαφρϊ μπρόσ-
πύςω ό με ϋνα τςιμπιδϊκι προςϋχοντασ μη το ςπϊςουμε.

 Πλϋνουμε την πληγό με ςαπούνι και νερό.
 Αλεύφουμε με αμμωνύα.
 Αν υπϊρχει πρόξιμο, βϊζουμε πϊγο.



Β. ΔΑΓΚΩΜΑ ΑΠΟ ΓΑΣΑ-ΚΤΛΟ

 Καθαρύζουμε πολύ καλϊ την πληγό. 

 Αν υπϊρχει αιμορραγύα, πιϋζουμε την πληγό με                  
καθαρό πετςϋτα.

 Καθαρύζουμε με οξυζενϋ και απολυμαύνουμε με Betadine.

 Καλύπτουμε την πληγό με γϊζα, δϋνουμε με επύδεςμο.

 Ζητούμε ιατρικό βοόθεια.



Γ. ΔΑΓΚΩΜΑ ΑΠΟ ΦΙΔΙ ΜH ΔΗΛΗΣΗΡΙΩΔΕ

 Ξαπλώνουμε το θύμα, ώςτε το δϊγκωμα να εύναι 
χαμηλότερα από την καρδιϊ.

 Καθαρύζουμε την πληγό με νερό και ςαπούνι.
 Καθαρύζουμε με οξυζενϋ και απολυμαύνουμε με Betadine.
 Καλύπτουμε την πληγό με γϊζα και δϋνουμε με 

επύδεςμο.
 Ζητούμε ιατρικό βοόθεια.



Δ. ΔΗΛΗΣΗΡΙΩΔΕ ΦΙΔΙ ( ΟΧΙΑ)

 Ξαπλώνουμε το θύμα, ώςτε το δϊγκωμα να εύναι 
χαμηλότερα από την καρδιϊ.

 Ακινητοποιούμε το θύμα. Με ϋνα κομμϊτι ύφαςμα 
δϋνουμε 10 εκατοςτϊ πϊνω από το δϊγκωμα προσ 
την καρδιϊ.

 Μεταφϋρουμε το θύμα ςτο πληςιϋςτερο 
νοςοκομεύο.



ΓΝΩΡΙΖΩ

ΠΡΟΕΧΩ

ΒΟΗΘΩ


